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»Tvoj Tek je živ in je legak

ko hod dekleT s planine;
in jasna si ko gorski zrak

in glasna si, koT spev krepak

planinske je mladine – 
krasna si, hči planin!«

simon gregorčič, soči (1879)



Celovito upravljanje voda je eden izmed temeljev gospodarnega 
ravnanja z okoljem, še posebej v povodjih, kjer se srečujejo 
različne rabe in interesi, konflikti ter sinergije. Prav povodje reke 
Soče je primer, kjer je skozi zgodovino do danes prihajalo do 
navzkrižij, predvsem naravovarstvenih in gospodarskih panog. 
Soča ima poseben simbolni pomen, saj velik del, predvsem 
njenega zgornjega toka s pritoki, leži v različnih zavarovanih 
območjih in predstavlja velik turistični potencial v regiji. Poleg 
tega je primerna za hidroenergetsko rabo, črpanje naplavin 
ter namakanje. Našteta dejstva zaradi nasprotujočih interesov 
zahtevajo sodelovanje, ker pa reka teče skozi dve državi, je 
sodelovanje deležnikov z obeh strani meje še posebej pomembno. 

Projekt CAMIS je leta 2012 združil enajst slovenskih in italijanskih 
institucij z namenom usklajenega upravljanja povodja reke 
Soče. V dveh letih in pol so projektni partnerji v prostoru 
pustili pomemben pečat, vsak na svojem področju dela: od 
naložb, prostorskih študij, razvoja modela prostorske rabe 
do hidromorfoloških analiz, kemijskih analiz voda in analiz 
zakonodaje. Delo je velikokrat zahtevalo sodelovanje partnerjev 
in drugih pristojnih ustanov, pomemben plod celotnega projekta 
pa je obeleževanja Dneva Soče, ki je namenjeno simbolnemu 
povezovanju tako strokovnih kot poljudnih vsebin z obeh 
strani meje. Zastavljeni cilji projekta so bili izpolnjeni, kratka 
predstavitev projekta in opravljenega dela vseh projektnih 
partnerjev pa je dostopna v pričujoči zaključni publikaciji. 
Obširnejši rezultati so v izvornem jeziku dostopni na priloženi 
zgoščenki oziroma na spletni strani projekta.

Želimo si, da bodo rezultati projekta čimbolj služili svojemu 
namenu, predvsem pa, da bi se dobro sodelovanje partnerjev 
z obeh strani meje nadaljevalo tudi v prihodnje. Kljub temu, 
da je CAMIS le nakazal nekatere korake celovitega upravljanja 
voda, upamo, da bo povodje reke Soče v prihodnje deležno 
kakovostnejšega in bolj usklajenega sodelovanja deležnikov z 
obeh strani meje.

Posoški razvojni center, 
vodilni partner projekta CAMIS

Uvodne Besede
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... v prosTorU  
      in šTevilkah
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Trenta
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Kobarid

Tolmin

Idrija

Nova Gorica
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1 povodje  2 državi                    255.630 prebivalcev
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razvojni program

novi prostorski zasnovi 

različnih znanstvenih modelov,  analiz in študij 

obnovljenih oziroma novih visečih brvi      

urejenih območij za rekreacijo ob rekah

obeleževanja Dneva reke Soče

Camis

(podatki za Goriško statistično regijo 
in Pokrajino Gorica)

 vodotokov

partnerjev na prebivalca/letoučinkovito porabljenih evropskih sredstev

2 evropski 
makro regiji

2.791 km238

84.000.000 m3 soče 
je preko meje preteklo v času projekta, ko se je naredilo:

1.431.258,99 eUr 



inšTiTUT za vode 
repUBlike slovenije (izvrs)

… soBivanje

presoja primernosTi vodnega 
in oBvodnega prosTora 
za izBrane raBe voda

v zgornjem delU povodja soče



izhodišča za delo in Cilji razvoja meTode

01 Omogočiti strokovna 
izhodišča za sodobno upravljanje 
vodnega in obvodnega prostora, ki 
temelji na celovitem proučevanju ter 
trajnostnem obravnavanju vodotokov, 
porečij ali povodij. Namen metode je 
določitev primernosti vodotokov ali 
delov vodotokov za posamezne rabe 
voda ob upoštevanju doseganja dobrega 
stanja voda in zmanjševanju njihovega 
škodljivega delovanja, varstva narave ter 
drugih okoljskih, družbenih in gospodarskih 
dejavnikov, ki jih je treba upoštevati za 
trajnostno usmerjene odločitve.

DRUŽBA OKOLJE

GOSPODARSTVO

TRAJNOSTNI 
RAZVOJ

RABA VODA
VARSTVO 
PRED VODAMI

DOBRO STANJE  
VODA

Shema 01 

Upoštevanje celovitega 
Upravljanja voda v okvirU 

trajnoStnega raZvoja.

Na Inštitutu za vode Republike Slovenije je bila v okviru 
projekta CAMIS razvita metoda za presojo primernosti 
vodnega in obvodnega prostora za izbrane rabe voda v 
zgornjem delu povodja Soče. Metoda omogoča trajnostno 
in usklajeno načrtovanje aktualnih rab voda na izbranem 
pilotnem območju, hkrati pa rezultati omogočajo primerjalni 
čezmejni prenos znanja na celotno povodje Soče ter na 
druga povodja ali porečja.  

Pilotno območje obsega zgornji del povodja 
Soče gorvodno od Mosta na Soči do izvira 
Soče, vključno z Idrijco in Nadižo ter pritoki. 
Obravnavanih je bilo 37 vodotokov, ki imajo 
prispevno površino večjo od 10 km2. 

 Za presojo v okviru projekta CAMIS so bile 
s sodelovanjem štirih v projekt vključenih 
lokalnih skupnosti (Bovec, Kobarid, Tolmin, 
Idrija) in dveh dodatnih (Cerkno in Mestna 
občina Nova Gorica) določene štiri aktualne 
rabe voda:

•	 hidroenergetska raba, 
•	 ribogojstvo, 
•	 ribolov, 
•	 kopanje. 

Trenta

Bovec

Kobarid

Tolmin

Most na Soči

Idrija

Nova Gorica
Gorizia

Udine

Turriaco

SLOVENIJAITALIA

Trieste

L J U B L J A N A
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04 Spodbuditi in uveljavljati 
interdisciplinarno znanje in pristop, ki 
združuje strokovno znanje, kot so kabinetni 
in terenski zajemi podatkov; hidrološko-
hidravlično, krajinsko-ekološko in prostorsko 
modeliranje; razumevanje tehničnih vidikov 
različnih rab voda; informacijsko-prostorske 
analize; vrednotenje vplivov podnebnih 
sprememb; upravljavsko znanje, kot so 
poznavanje predpisov in prostorskih redov 
ter postopkov njihovega sprejemanja; 
vodenje projektov na lokalni, regionalni, 
nacionalni in meddržavni ravni; sodelovanje 
z deležniki in njihovo vključevanje na 
različnih ravneh procesa, kot tudi znanje 
o urejanju prostora ter vrednotenju 
gospodarskih in družbenih učinkov.

05 Razvijati podporne metode in 
informacijska orodja, s katerimi je mogoče 
oceniti primernost vodnega in obvodnega 
prostora za posamezne rabe voda, s tem 
pa omogočiti podporo odločanju. Razvoj 
temelji na poglobljenih računalniških 
analizah prostorskih in hidroloških 
podatkov ter večkriterijskemu pristopu 
in izbiri kriterijev vrednotenja, s čimer je 
zagotovljena objektivnost, preglednost 
ter ponovljivost delovnih postopkov in 
rezultatov. 

Slika 03 - 04

evidentiranje prodišča 
in meritve pretokov.

02 Nuditi podporo celovitemu 
upravljanju vodnega in obvodnega 
prostora na lokalni, regionalni, nacionalni 
ter meddržavni ravni, ki omogoča 
usklajeno strateško in trajnostno naravnano 
odločanje ter večjo izvedljivost nadaljnjih 
korakov prostorskega in projektnega 
načrtovanja.

03 Usklajevati rešitve z aktivnim 
vključevanjem deležnikov z vseh ravni, 
na različne načine in od začetka procesa 
dalje, od evidence stanja okolja ter evidence 
podatkov, analiz in razvoja modelov do 
sinteznega dela ter končnega usklajenega 
sprejemanja odločitev in predloga rešitev. 
Pri tem upoštevanje pristojnosti, 
strokovnosti in interesa deležnikov 
pomembno prispeva k učinkovitosti procesa 
ter večjemu razumevanju in podpori 
odločitvam ter kasnejšemu izvajanju rešitev.

Slika 01 - 02

USklajevalni SeStanek 
in delavnica Z deležniki.
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odločiTev za vrsTo raBe na določenem oBmočjU

Shema 02

metoda dela Za Zagotovitev 
podpore UpravljanjU in 

StrateškemU načrtovanjU rabe 
voda in odločanjU na več ravneh.

Karte primernosti za izbrane rabe voda 
za izbrano območje

Podpora strateškemu odločanju 
pri usklajevanju nacionalnih 
in EU ciljev

Odločitev za vrsto rabe 
na določenem območju

Podpora prostorskemu načrtovanju
na lokalni ravni

Izbor metode, vidikov in 
podpornih kriterijev 
(VODILO: razpoložljivost 
podatkov in reprezentativnost)

Prekrivanje in pregled sopojavnosti 
posameznih vrst rabe (prostorska in 
časovna sopojavnost)

Odločitev za določeno rabo in 
nadaljevanje načrtovanja 
naj bi temeljila na:
- strateški usmerjenosti razvoja,
- ekonomski analizi,
- zagotavljanju heterogenosti rabe,
- samooskrbi,
- ...

Določitev pomembnosti 
(uteži) posameznega 
kriterija in indikatorja

Ribogojstvo

Ribogojstvo

Določitev razredov 
primernosti (primerno, 
manj primerno, neprimerno)

Določitev ocenjevalnih 
funkcij vrednotenja za 
posamezne indikatorje
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Ribištvo

karTe primernosTi za izBrane raBe 
voda za izBrano oBmočje

Karte primernosti za izbrane rabe voda 
za izbrano območje

Podpora strateškemu odločanju 
pri usklajevanju nacionalnih 
in EU ciljev

Odločitev za vrsto rabe 
na določenem območju

Podpora prostorskemu načrtovanju
na lokalni ravni

Izbor metode, vidikov in 
podpornih kriterijev 
(VODILO: razpoložljivost 
podatkov in reprezentativnost)

Prekrivanje in pregled sopojavnosti 
posameznih vrst rabe (prostorska in 
časovna sopojavnost)

Odločitev za določeno rabo in 
nadaljevanje načrtovanja 
naj bi temeljila na:
- strateški usmerjenosti razvoja,
- ekonomski analizi,
- zagotavljanju heterogenosti rabe,
- samooskrbi,
- ...

Določitev pomembnosti 
(uteži) posameznega 
kriterija in indikatorja

Ribogojstvo

Ribogojstvo

Določitev razredov 
primernosti (primerno, 
manj primerno, neprimerno)

Določitev ocenjevalnih 
funkcij vrednotenja za 
posamezne indikatorje
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Slika 05

karta primernoSti iZbranega 
območja Za kopanje.

Na podlagi razvite metode, sodelovanja z 
deležniki pri določanju merodajnih parametrov 
(izbor kriterijev in njihova obtežitev) ter 
večkratnem preverjanju vmesnih rezultatov, 
je bila na pilotnem območju ocenjena 
primernost za štiri vrste rabe, ki so bile 
predhodno prepoznane kot aktualne.

Rezultati dela so izhodišče za skupno analizo 
območja, na katerem so prepoznani različni 
interesi za posamezne rabe voda. V analizi so 
upoštevane in preverjene strateške razvojne 
usmeritve (na primer turizem, proizvodnja 
energije, prehrana ...) na različnih ravneh, z 
nadaljnjim upoštevanjem načel trajnosti, 
samooskrbe in gospodarnosti pa bo lahko 
končno odločeno, kateri rabi bo izbrani vodni 
in obvodni prostor prvenstveno namenjen.

SKLEPI

Večkriterijska metoda presoje temelji na 
geografskih digitalnih podatkih in njihovih 
medsebojnih relacijah. Zato jo je mogoče 
uporabiti za katero koli rabo voda in jo 
izvesti na katerem koli vodotoku, porečju 
ali povodju. V presojo je mogoče preprosto 
vključiti dodatne pogoje, na primer spodnjo 
mejo razreda privlačnosti, ranljivosti ali 
primernosti ter upoštevati tako imenovana 
območja izvzete rabe (no go območja), kot 
so na primer referenčni odseki, ki so določeni 
z Uredbo o načrtu upravljanja voda za vodni 
območji Donave in Jadranskega morja 
(Uradni list RS, 61/2011) ali izključujoče 
omejitve drugih zakonskih aktov in določil.

Za izvedbo analize in končno odločanje je 
bistvenega pomena, da v procesu aktivno 
sodelujejo deležniki, še posebej strokovnjaki 
in odločevalci s področij upravljanja voda, 
varstva narave, gospodarstva, urejanja 
prostora ... Poleg tega je treba vključenim 
deležnikom, strokovnjakom in odločevalcem 
predstaviti več možnih scenarijev presoje 
z različnimi vrednostmi pragov, ki določajo 
posamezni razred primernosti. To omogoča 
jasen pregled in možnost primerjanja 
obstoječega in želenega stanja, posledično 
pa se lahko na podlagi primerjave scenarijev 
ugotavlja tudi učinkovitost doseganja 
varstvenih in razvojnih ciljev. S takšnim 
pristopom in načinom je zagotovljeno 
usklajeno medsektorsko presojanje 
primernosti vodotokov oziroma odsekov ali 
območij za določeno rabo voda.

razvoj meTode in rezUlTaTi

Metoda za presojo primernosti vodnega 
in obvodnega prostora za izbrane rabe 
voda je bila razvita po splošnem zgledu 
smernic Mednarodne komisije za varstvo 
reke Donave in na osnovi lastne inovacije, 
večkriterijskega pristopa. V začetni fazi so 
bile s členitvijo obravnavanih vodotokov na 
odseke ali pripadajoče površine določene 
alternative, zatem vidiki in podporni kriteriji 
vrednotenja alternativ ter ocenjevalne 
funkcije po posameznih izbranih kriterijih. 

Na podlagi vrednotenja, v tem primeru po 
seštevni metodi, in določitve uteži oziroma 
pomembnosti posameznih kriterijev, so bili 
posamezni odseki ali površine ocenjene 
posamezno glede na izbrane vidike 
(privlačnost za izbrano rabo voda, okoljska 
ranljivost, krajinska ranljivost). Končni 
rezultat – primernost za rabo voda - je bil 
določen na podlagi skupne ocene.

Shema 03 
 
ocenjevanje alternativ: poSameZno 
po iZbranih vidikih na podlagi iZbranih 
podpornih kriterijev in SkUpno Za 
določitev ocene primernoSti Za iZbrano 
vrSto rabe.

Ocenjevalni prostor

i-ta alternativa

privlačnost za rabo voda (A)

okoljska ranljivost (B)

krajinska ranljivost (C)

okolje (B)
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Ocene variant po izbranih vidikih

Primernost za izbrano rabo voda

Primernost = A + (1 - B ) + (1 - C )i ii
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... poleTna    
       ohladiTev

priprava profilov kopalnih voda 
in spremljanje kakovosTi 
površinskih voda

naCionalni laBoraTorij za zdravje, 
okolje in hrano (nlzoh)



V letih 2013 in 2014 je bil v času kopalne 
sezone opravljen nadzor nad kakovostjo 
vode. Vzorčenje je bilo izvedeno vsaka dva 
tedna. V eni sezoni je bilo tako odvzetih 
sedem vzorcev kopalne vode. Nadzor je 
obsegal spremljanje mikrobioloških in 
fizikalno-kemijskih parametrov ter pojavov 
drugih vrst onesnaženja, ki se lahko 
opredelijo na terenu oziroma s senzorično 
oceno kopalne vode. 

Ob vzorčenju kopalne vode je bila narejena 
osnovna analiza vzorca vode, ki vključuje 
terenske meritve (temperaturo zraka in 

vode, pH vrednost, električno prevodnost, 
prosojnost). V obsegu mikrobioloških 
preiskav je bilo izvedeno preizkušanje vzorca 
na prisotnost Escherichie coli, Intestinalnih 
enterokokov in Salmonelle spp. 

Kemijsko preskušanje je obsegalo pregled 
barve kopalne vode, določanje vsebnosti 
raztopljenega kisika, odstotek nasičenja 
vode s kisikom, prisotnost anionsko 
površinskih aktivnih snovi, mineralnih olj in 
fenolov.

MONITORING KAKOVOSTI 
KOPALNIH VODA

Profil kopalne vode je opis značilnosti kopalne vode in drugih površinskih voda na 
prispevnem območju kopalne vode ter ugotovitev in ocena vzrokov onesnaženja, 
ki bi lahko vplivalo na kopalno vodo in škodilo zdravju kopalcev. 

V vročih poletnih mesecih so Soča in njeni pritoki 
priljubljena točka domačinov in turistov, ki si želijo prijetne 
osvežitve. Kopanje v rekah lahko zaradi različnih dejavnikov 
predstavlja tudi tveganje za zdravje ljudi. Najpogostejši 
dejavnik je mikrobiološka fekalna onesnaženost površinskih 
voda zaradi neposrednih odpadnih komunalnih izpustov. 
Drugi dejavnik tveganja predstavlja nevarnost samega 
kopalnega območja (dostopi, pretoki ...).

Ker je uporaba divjih, nenadzorovanih kopališč 
zelo pogosta, so bili s strani občin podani 
predlogi kopalnih območij, ki bi bila umeščena 
na seznam kopalnih voda in s tem deležna 
rednega monitoringa kakovosti vode.  

V sodelovanju z občinami Tolmin, Kobarid in 
Idrija je bilo sprejetih pet predlogov kopalnih 
voda (kopališča Lajšt, Slap Pršjak, Idrijca na 
Slapu ob Idrijci, Soča pri Gabrjah, Soča pri 
Idrskem), za katere je bila izdelana podlaga 
za pripravo profilov kopalnih voda ter 
spremljana kakovost površinske vode v času 
kopalne sezone, ki traja od 15. junija do 31. 
avgusta, v obdobju dveh let (2013 in 2014).

Z IzVRS so bili pridobljeni splošni podatki 
o kopalni vodi, osnovni podatki o lokaciji, 
podatki o vplivnem in prispevnem območju, 
meteorološke značilnosti, hidrološke 
značilnosti območja kopalne vode, prikaz 
možnih razpršenih virov mikrobiološkega 
onesnaženja na vplivnem ter prispevnem 
območju, podatki o industrijskih virih 
onesnaženja, obstoječih komunalnih čistilnih 
napravah in podatki o možnosti razraščanja 
toksičnih cianobakterij. Upoštevani so bili 
tudi podatki o kakovosti kopalnih voda 
predlaganih kopalnih območij. Ovrednoteni 
so bili na podlagi evropske in nacionalne 
zakonodaje ter priporočil Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje (NIJZ). 
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Z uvedbo geoinformacijskega sistema 
je omogočen hiter vpogled v podatke o 
kakovosti posamezne kopalne vode. 
Na voljo so naslednji podatki: ime merilnega 
mesta, lokacija (lat, lon), ocena skladnosti 
s priporočili NIJZ v letih 2013 in 2014 ter 
povezava do prikaza celotne baze rezultatov 
in kriterijev na podlagi katerih se lahko poda 
ocena posamezne kopalne vode. 

Rezultate je mogoče preveriti 
na spletni strani: 

GEOINFORMACIJSKI SISTEM

Slika 01

naravno kopališče lajšt je v 
poletnih meSecih Zelo 

priljUbljena iZletniška točka.

www.camisproject.eu/kopalne-vode.2.html

Kopališče Lajšt
Slap Pršjak
Idrijca na Slapu ob Idrijci
Soča pri Gabrjah
Soča pri Idrskem
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graf 01 

graf prikaZUje podatke 
o priSotnoSti eScherihie 
coli. priporočena 
vrednoSt po navodilU 
nijZ je 1800 cfU/100 
ml. v kopalnih SeZonah 
2013 in 2014 Sta bila 
potrjena le dva vZorca 
(Soča pri gabrjah in 
idrijca na SlapU ob 
idrijci),  ki Sta imela 
preSeženo priporočeno 
mejno vrednoSt.

graf 02

graf prikaZUje 
priSotnoSt 
inteStinalnih 
enetrokokov. v 
kopalnih SeZonah 
2013 in 2014 So bili 
vSi vZorci Skladni S 
priporočeno mejno 
vrednoStjo 600 
cfU/100 ml. 
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šTUdije in analize 
o nižinskem odsekU soče

pokrajina goriCa · organ za 
Upravljanje povodij zgornjega 
jadrana (adBve) · avTonomna dežela 
fUrlanija - jUlijska krajina



Najprej je bila opravljena morfološka analiza 
reke, s katero je bila ugotovljena sedanja 
dinamika reke in njene razvojne dinamike 
v prihodnosti. Na osnovi analize zračnih 
posnetkov, slik, matematičnih modelov in 
analiz na terenu so bile preučene polpretekle 
morfološke spremembe reke (na primer 
sprememba toka, obrežna erozija, naplavinski 
odseki, interference z obstoječo infrastrukturo 
...) in sedanje morfološke značilnosti, zlasti 
zrnavost naplavin.
Izvedenih je bilo veliko hidrogeoloških analiz, 
s katerimi je bilo opredeljeno delovanje 
podpovršinskega pronicanja, ki je bistvenega 
pomena za razumevanje Soče. Dolvodno 
od sotočja z Vipavo je bila na levem bregu 
postavljena merilna postaja za merjenje 
pretoka. 
Z najsodobnejšimi napravami za številčno 
modeliranje so bile preučene tudi razvojne 
dinamike reke, zlasti tistih odsekov, ki so 
bolj podvrženi eroziji in/ali poplavam. V ta 
namen je bil pripravljen matematični model 
za preučitev hidromorfološke rečne dinamike. 
S tem modelom so bile analizirane številne 
spremeljivke, kot so vpliv spremenjenega 
pretoka na morfologijo in infrastrukturo, 
posledice postavljanja novih objektov in/
ali infrastrukture na območje rečne struge 
(obrežne zaščitne plošče, stebri mostov, 
pregrade ...).

Nadalje so bili opredeljeni tisti predeli 
rečne struge, ki so izpostavljeni naplavinam 
in eroziji. Ocenjeni so bili vplivi, ki jih ima 
premikanje usedlin na hidravlično varnost in 
dinamično ravnovesje morfologije reke.
S podatki, zbranimi na terenu, in izsledki 
simulacij je bila oblikovana (geo)podatkovna 
baza Soče. V ta namen je bilo izbrano okolje 
GIS (Geografski informacijski sistem), ki 
omogoča enostaven dostop do podatkov.

S sodelovanjem ADBVE so bili zbrani 
topografski in tehnični podatki ter razvit 
dvodimenzionalni hidravlični model, s 
katerim so bile opredeljene hidravlične 
značilnosti reke in možen razvoj 
spreminjajoče se struge. V sodelovanju 
z ostalimi italijanskimi partnerji so bile 
opravljene vse predvidene analize. 
S sodelovanjem Avtonomne dežele Furlanije - 
Julijske krajine so bile opravljene topografske, 
hidrogeološke in morfološke analize ter 
meritve pretoka, s sodelovanjem  Pokrajine 
Gorica, pa je bila postavljena merilna postaja 
za merjenje pretoka dolvodno od sotočja z 
Vipavo. Organizirane so bile tudi delavnice 
z lokalnimi deležniki na temo vzdrževanja 
in uporabe reke ter njenih bregov in 
pripravljena primerjava med nacionalnima 
zakonodajama obeh držav, ki sta pristojni za 
upravljanje rečnega ter obrečnega prostora.

Nižinski odsek Soče zaznamuje široka in valovita struga, 
ki prečka številna naselja in se nato izliva v morje. Na tem 
območju reko uporabljajo v različne namene. Že pred 
časom se je pokazala potreba, da se pripravi posodobljena 
slika reke in metode njenega vzdrževanja. 

 

Dejavnosti so bile izvedene z namenom priprave načrta za upravljanje in 
vzdrževanje reke, zlasti njene prodnate struge. Ko bo načrt dokončan, bo 
omogočal skupno sprejemanje odločitev v sodelovanju z deležniki ter usklajeno 
in celostno izvajanje dejavnosti, ki se nanašajo na rečni ekosistem (proizvodnja 
električne energije, namakanje, rekreacija ...). Pri tem se bodo upoštevale 
zlasti hidravlične in morfološke značilnosti, ki so osrednjega pomena za 
preprečevanje poplav in zaščito obrečne infrastrukture (cestnih in železniških 
mostov, namakalnih priključkov in sistemov ...).

Pravilno vzdrževanje rečnih strug je 
bistvenega pomena za zmanjšanje 
hidravlične nevarnosti in povečanje varnosti 
prebivalcev ter infrastrukture. Naravni 
dejavniki stalno poškodujejo objekte in 
spreminjajo hidrogeomorfološke značilnosti 
tega območja. Z natančnim in stalnim 
vzdrževanjem se lahko prepreči nevarno 
in včasih nepopravljivo slabšanje razmer. 
Za ustrezno in učinkovito načrtovanje 
vzdrževalnih posegov ter ohranjanje 
uravnovešenosti soškega rečnega sistema 
so potrebne natančne analize, s katerimi se 
lahko ugotovi, kateri so tisti rečni odseki, 
ki zaradi hidravličnih, geomorfoloških 
in antropogenih razlogov (odnašanje 
usedlin, infrastrukturni ukrepi ...) niso več 
uravnovešeni. 

Preden se material odnaša in premika iz 
rečne struge je treba preučiti topografijo 
terena in morfološke značilnosti vodotoka 
ter izsledke podpreti s topografskimi 
meritvami in aerofotogrametričnimi 
analizami. Tovrstni podatki predstavljajo 
pomembna izhodišča za sprejemanje 
nadaljnjih odločitev. Za pripravo 
posodobljene slike določene reke je treba 
preučiti geometrijske značilnosti vodotoka, 
morfološki razvoj struge, hidrodinamične 
značilnosti in načine prenašanja materiala. 
Na osnovi zgoraj navedenih podatkov 
je bila pridobljena slika trenutnega 
dinamičnega ravnovesja morfologije Soče in 
pripravljene predloge za ohranjanje tovrstne 
uravnovešenosti. 
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Na območju od državne meje do izliva reke je bilo opredeljenih deset 
homogenih odsekov z enakimi morfološkimi značilnostmi. Morfološka kakovost 
tovrstnih odsekov je nihala od vrednosti »dobro« do vrednosti »zadostno«. 
Zadostna morfološka kakovost je bila zasledena na treh od desetih odsekov 
(od prehoda v Gorici do sotočja z Vipavo, od prehoda Poggio Terza Armata 
do prehoda v Zagraju in od mostu SP19 do izliva). Na teh območjih je treba 
prednostno ukrepati za izboljšanje morfološke kakovosti reke. 

- Julijska krajina razpisala prav za namene 
pričujočega projekta), podrobna kartografija 
o geomorfoloških značilnostih, rabi tal in 
rastlinstvu, karakterizacija usedlin na osnovi 
analiz zrnavosti naplavin z metodama grid 
»counts« in »image analysis« ter s klasično 
metodo vzorčenja in laboratorijskih analiz. 
V slednjem primeru so bili zbrani tudi vzorci 
podpovršinskih usedlin do globine 1,5 m 
od rečne struge. Skupaj je bilo opravljenih 
približno sto granulometričnih analiz na 
petnajstih odsekih med Gorico in Pierisom.

S sodelovanjem Pokrajine Gorica so bile 
opravljene specifične analize o prenosu 
usedlin. Za merjenje prenosa se je 
neposredno spremljal prenos na dnu in 
prenos lebdečih delcev, in sicer sočasno z 
merjenjem rečnega pretoka. 

V ta namen je bila na levem bregu reke 
dolvodno od sotočja z Vipavo postavljena 
nova hidrološka postaja. Meritve so bile 
izvedene v skladu s predvidenimi ISO-
postopki. Prenosi lebdečih delcev so bili 

izmerjeni z odvzemom ustreznih vzorcev. 
Pri tej dejavnosti je bil uporabljen 
vzorčevalnik USP61 s prednjo odprtino 
premera 7 mm. Zaradi manjšega premera 
odprtine se je vzorčevalnik spustilo do 
želene globine, da bi se tako vzorce lahko 
odvzelo počasneje in brez prevelikih 
motenj. V laboratoriju se je vzorce filtriralo z 
membrano iz celulozne suspenzije (mesh = 
0,45 μm) in se tako izračunalo koncentracijo 
suspendirane trdne snovi. Prenos usedlin na 
dnu se je skušalo analizirati z vzorčevalnikom 
tipa Helley-Smith, ki je sestavljen iz 
kvadratne odprtine (stranica = 76 mm), 
poliestrske mrežice (mesh = 250 μm) in 
zbirne posodice. 

Pri vzorčenju so bile kljub visokemu pretoku 
(200-300 m3/s) zabeležene skoraj nične 
vrednosti, najbrž zaradi gorvodnih pregrad. 
Iz navedenih podatkov se lahko sklepa, da 
pod navadnimi hidrogeološkimi pogoji 
končni odsek reke prenaša zgolj lebdeče 
delce z manjšo zrnavostjo.

Na italijanskem ozemlju Soča poteka po 
obsežni naplavinski nižini, ki jo je v preteklih 
tisočletjih sama izoblikovala z naplavinami in 
poplavami. Zanimiva je ugotovitev, da je bil 
v preteklosti njen izliv premaknjen z zahoda 
proti vzhodu, to se pravi od Gradeža proti 
današnjemu rtu Punta Sdobba, v antičnih 
ledenih dobah pa sta obala in rečni izliv 
segala veliko južneje. 

Dandanes je tovrstno »prosto« premikanje 
reke bolj omejeno zaradi obrežne zaščite 
(nabrežij), infrastrukture zgrajene na 
območju rečne struge, naseljenih predelov 
in umetnega uravnavanja pretoka. Vse to 
je sčasoma omejilo naravno spreminjanje 
rečnega toka. Iz morfološke študije izhaja, 
da je bila v preteklih šestdesetih letih rečna 
struga zožena, aktivni kanal pa poglobljen. 
Na osnovi analize so bili ugotovljeni tudi 
določeni predeli, ki so bolj izpostavljeni 
poplavam in eroziji. Na osnovi omenjenih 
podatkov je bilo ugotovljeno, da je danes 
Soča v dinamičnem ravnovesju in ni 

izpostavljena prekomerni eroziji, pogrezanju 
struge ali poplavam.

Morfološko stanje Soče je bilo ocenjeno 
z uporabo standardne nacionalne 
metodologije »Indeks morfološke kakovosti« 
(kratica IQM, ISPRA 2014). Ta predvideva 
analizo in klasifikacijo različnih morfoloških 
parametrov, določenih na osnovi GIS-
metode o zgodovinski spremenljivosti in 
poteku reke ter na podlagi niza podatkov 
zbranih na terenu.

Klasifikacija IQM je rezultat številnih 
aktivnosti, s katerimi so bile opredeljene 
geomorfološke značilnosti Soče na 
italijanskem ozemlju. Med drugimi so bile 
upoštevane tudi študije o polpreteklem 
razvoju reke (za leta 1949, 1960, 1970, 1979, 
1989, 1998 in 2011), višinska primerjava 
profilov in odsekov (zlasti med podatki 
“Barigazzija” iz leta 1979, posnetki LiDAR 
iz leta 2006 in topografsko študijo iz leta 
2014, ki jo je Avtonomna dežela Furlanija 

MORFOLOGIJA SOČE - RAZUMEVANJE 
POLPRETEKLIH MORFOLOŠKIH DINAMIK IN 
PRIHODNJIH RAZVOJNIH TRENDOV REKE

Morfološka študija Soče je bila opravljena z namenom, da se opredelijo 
ukrepi, ki so potrebni za zaščito in izboljšanje morfoloških značilnosti reke 
ter ugotovi dejavnike, ki so vplivali na njen polpretekli morfološki razvoj. 

Na osnovi slednjih se bodo lahko opredelili najustreznejši ukrepi za 
vzdrževanje rečne struge, upravljanje naplavin in zaščito pred poplavami.
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V okviru hidrogeološke analize so bile postavljene številne 
naprave (piezometri, hidrološke postaje) in izvedena 
hidrološka ter hidrogeološka spremljanja z namenom 
izboljšanja upravljanja razpoložljivih vodnih virov za 
namene namakanja, proizvodnje električne energije 
in oskrbe s pitno vodo na osnovi načela trajnosti ter 
izboljšanja kakovosti Soče.

HIDROGEOLOGIJA IN SISTEM SPREMLJANJA 
ZA BOLJŠE UPRAVLJANJE VODNIH VIROV

Študije, ki so bile opravljene v preteklosti 
(zlasti v okviru projekta TRUST-LIFE), so že 
poudarile, da Soča s pritoki pomembno 
prispeva k napajanju nižinskih rek in oskrbi 
s pitno vodo (goriški in tržaški vodovod). 
Težave, ki zaznamujejo upravljanje vodnih 
virov zaradi nestalnega vodnega režima Soče 
izhajajo iz neenakomernega izpuščanja vode 
pri solkanskem jezu. 

Te in druge problematike so bile nedavno 
izpostavljene v okviru »Delavnice Soča«, ki 
je potekala v organizaciji ADBVE. Delavnica 
je bila namenjena sistemu spremljanja 
hidrogeoloških značilnosti in rečnega 
pretoka.

S hidrogeološkimi študijami in merjenjem 
pretoka ter prenosa usedlin (glej poglavje 
v nadaljevanju) se je želelo količinsko 
opredeliti povezave med reko in podtalnico, 
zlasti prenos vode iz reke v podtalnico. 

V ta namen je bilo na poplavnih ravnicah 
na desnem bregu reke postavljenih šest 
piezometrov* (med Gorico in Gradiščem 
ob Soči) in dve hidrološki postaji (ena na 
levem bregu dolvodno od sotočja z Vipavo 
za analizo prenosa usedlin in modeliranje 
poplav, druga pa med Gradiščem ob Soči in 
Zagrajem za analizo prenosa vode iz rečne 
struge). 

Z omenjenimi in ostalimi že obstoječimi 
postajami, ki so bile postavljene s strani 
Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine, 
konzorcija za izsuševanje tal in družbe IRIS 
Acque, se bodo v prvih mesecih leta 2015 
spremljale hidrološke in hidrogeološke 
značilnosti reke (pretok, višina, temperatura, 
prevodnost). Za karakterizacijo podzemlja 
in njegove pretočnosti pa so bili opravljeni 
testi pretočnosti na terenu in geoelektrične 
meritve na razdalji 12 km.

Slika 01

Spreminjanje aktivnega kanala med letoma 1949 in 2011 v štandrežU 
(levo) ter oblikovanje otoka na območjU StrUge (deSno). v tem primerU 
je bila StrUga Spremenjena in raZvita Zaradi velike mobilnoSti glavnega 
kanala, kar je privedlo do eroZije na levem ter deSnem bregU in 
kopičenja prodnih USedlin, ki So SčaSoma UStvarile otok.

Slika 02

poStavitev točke Za vZorčenje USedlin S tehniko »image analySiS« 
(levo) in primer obdelave podatkov Z lociranjem klaStov in 
njihovih oSi (deSno).
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graf 01

primer električne tomografije na deSnem bregU 
Soče. prereZ ert30: premočrtni predel v 
gradiščU ob Soči. vrednoSti UpornoSti So 
iZražene v ohm*m, obSeg Skale med 200 in 
2.000 ohm*m. nižje vrednoSti UpornoSti 
(vijolična barva) oZnačUjejo površinSka 

Zemljišča in nabrežja. na levi Strani So lepo 
raZvidni potek podtalnice (modra barva) in 

konglomerati Z večjo UpornoStjo (rdeča barva).

Po obdelavi podatkov prvih meritev, opravljenih 
septembra 2014, so bili pridobljeni dobri rezultati zlasti v 
zvezi z naraslo Sočo (konec oktobra in novembra 2014) 
in spremembo parametrov temperature ter prevodnosti, 
ki se uporabljajo kot naravni označevalniki za sledenje 
voda. Podatki so jasno izpostavili pojav infiltracije vode 
iz reke v podtalnico. Vse te dejavnosti so bile izvedene 
zato, da bi lahko količinsko opredelili infiltracijo med 
reko in podtalnico. Dokončni rezultati bodo pridobljeni z 
nadaljnjim spremljanjem in natančno obdelavo zbranih 
podatkov. Na osnovi opravljenih testov prevodnosti 
(Lefrancov test na nenasičenem območju in v podtalnici) 
je bilo ugotovljeno, da prevodnost severnejših območij 
(južno od Gorice) niha med 3 in 6 × 10-3 m/s, medtem ko 
na južnem območju (Fara in Gradišče ob Soči) znaša 1 × 
10-3 m/s. 

V obeh primerih so vrednosti zelo visoke, kar je sicer 
skladno z ostalimi podatki, izmerjenimi na različnih 
predelih soške ravnice (na primer v okviru projekta 
ASTIS). Geofizikalne meritve so bile opravljene na 
podlagi geofizikalnih zapisov v piezometrih in električnih 
tomografij. V petih od šestih vrtin je bil dosežen substrat 
fliša, ugotovljene pa so bile naplavinske plasti, v katerih 
poteka podtalnica. Za izračun hidrogeološke bilance bo 
analiza prepustnosti tal območja opravljena prav na 
podlagi vseh pridobljenih podatkov, zlasti na podlagi 
električne tomografije s katero so bili odkriti številni 
konglomerati in trden prod na globini 10 m pod površjem 
ter potek podtalnice. Pri večjih globinah se z električno 
tomografijo težje loči substrat iz fliša od nasičenih 
naplavinskih plasti. 
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Slika 03

poStavljanje hidrometrične cevi na 
deSnem bregU reke med gradiščem ob 
Soči in Zagrajem.

Slika 04

v ZveZi S hidrodinamično analiZo Soče je bila 
S Sodelovanjem pokrajine gorica poStavljena 
Stalna hidrometrična poStaja na levem bregU 
Soče, in Sicer dolvodno od iZliva vipave v občini 
Zagraj.

*Piezometer je opazovalna vrtina 
manjšega ali večjega premera 
namenjena merjenju nivoja, 
temperature, prevodnosti in 
vzorčenju podzemne vode. 

Ocenjeno je bilo, da je za namene analiz 
najprimernejši piezouporovni senzor (sonda 
z diferenčnim tlakom) v zaščitni cevi in 
zasidran na nabrežne skale. Na tak način je 
bila zagotovljena stabilnost naprave tudi 
v primeru naraslih voda. Naprava je bila 
opremljena z zapisovalnikom podatkov 
za lokalno snemanje podatkov in GSM-
sistemom za oddajanje podatkov ter 
upravljanjem na daljavo. Na obrežno skalo je 
bil pritrjen še hidrometrični merilni drog iz 
nerjavečega jekla z visoko vidljivo barvo, ki 
prikazuje referenčno ničlo. Merilni drog je bil 
deloma vstavljen v rečno strugo (za merjenje 
navadnega pretoka), deloma pa na nabrežje 

(za merjenje pretoka v primeru narasle reke). 
Z GPS-sistemom je bil pripravljen topografski 
relief območja. Za namene projekta je bil 
relief (in posledično tudi referenčna ničla) 
povezan z absolutno višino, določeno na 
osnovi lokalnih vrednosti, ki so navedene 
v Deželnem tehničnem zemljevidu. Poleg 
tega so bili postavljeni tudi začasni temelji v 
zgornjem delu ob pokrajinski cesti. 
Dodana so jim bila tudi barvana sidrišča 
na nabrežju. Na tak način bodo lahko v 
prihodnosti povezani tudi uradni hidrološki 
podatki Avtonomne dežele Furlanije - 
Julijske krajine.
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Slika 05

merjenje pretoka Soče Z 
adcp-napravo v 

bližini škocjana ob Soči. 

Zvočni senzor (ADCP) je bil postavljen na 
manjšem daljinsko vodenem plovilu. Med 
premikanjem po reki sonda, ob rednih 
intervalih, beleži profil hitrosti toka ob 
navpičnici, in sicer od vodne gladine do dna. 
Meritve so bile izvedene na rednih globinskih 
intervalih tako, da se je vodni stolp razdelil na 
celice enake višine (od 2 do 20 cm), za vsako 
pa se je izmerilo hitrost in tako pridobilo 
navpični profil. Podatki, pridobljeni s sondo, 
so bili posredovani zunanji enoti (prenosnemu 
računalniku na mostu), skoraj istočasno z 
meritvijo (frekvenca oddajanja podatkov 1 
Hz). Na prenosnem računalniku so bili podatki 
obdelani s posebno programsko opremo in 
prikazani ter shranjeni v realnem času. 

infrastruktura ob celotni rečni strugi), so 
izbrani dvodimenzionalni hidromorfološki 
modeli omogočili zanesljiv prikaz dogodkov, 
ki so se dejansko zgodili. Iz omenjenih 
modelov so bili pridobljeni tudi zanimivi 
podatki o prenosu usedlin in razvojnih 
trendih reke. Ti podatki se lahko uporabijo 
za potrebe civilne zaščite, saj se z njimi lahko 
vnaprej določi vodostaje glede na gorvodni 
pretok in za vzdrževanje ter upravljanje 
vodotoka, saj se lahko vnaprej preučijo 
učinki morebitnih dejavnosti (odnašanje 
in premikanje proda, izkop novih kanalov, 
dviganje nabrežij, gradnja novih prehodov 
čez reko ...) na celoten rečni sistem. S 
simuliranjem nekaterih tovrstnih del so bili 
ocenjeni njihovi učinki.
Podatke, ki so bili zbrani v okviru omenjenih 
študij, bodo lokalne uprave lahko uporabile 
za pripravo načrta o upravljanju reke.

Za namene hidromorfološke analize in 
razvoja reke so bili izmerjeni prečni prerezi 
reke in struge (batimetrija) na odsekih, ki so 
bile leta 1979 preučene s podatki “Barigazzi”. 
Postopek je bil izpeljan tako, da so bile 
obnovljene oznake središč 210 prečnih 
prerezov in 11 višinskih oznak na liniji iz 
leta 1979. Natančno so bile preverjene tudi 
višine 35 oznak med Pierisom in italijansko-
slovensko mejo.

Na 10 odsekih med državno mejo in Pierisom 
je bil v približno sto točkah izmerjen pretok. 
Izmerjen je bil tudi pretok Vipave in Tera, in 
sicer v bližini točk, kjer se reki izlivata v Sočo. 
Za nekatere odseke so bili na razpolago 
podatki meritev, ki so bile opravljene v 
preteklosti, nekateri odseki pa so bili že 
priključeni na mrežo za hidrogeološko 
spremljanje, ki jo je postavila Civilna zaščita 
Furlanije - Julijske krajine. 

Meritve so bile uporabljene za posodobitev 
podatkov, s katerimi se lahko sedaj odpravijo 
določene problematike (korelacija med 

vodostajem in rečnim pretokom), ki 
izhajajo iz neenakomernega izpuščanja 
vode iz solkanskega jeza. Zelo pomembna 
je bila uporaba ADCP-naprave (Acoustic 
Doppler Current Profiler), ki omogoča 
hitro in natančno merjenje ter kakovostne 
rezultate. Pri skoraj vseh odsekih je pretok 
nihal med 30 in 150 m3/s. Nižje vrednosti 
so bile zabeležene zgolj občasno, saj je bilo 
v letu 2014 veliko padavin tudi poleti. Na 
nekaterih odsekih so bile izmerjene znatno 
višje vrednosti, na primer 18. oktobra 2014 v 
Pierisu (1.260 m3/s).
Številčno modeliranje odseka Soče 
na italijanskem ozemlju (dolvodno od 
solkanskega jeza do izliva pri rtu Punta 
Sdobba) je bilo opravljeno z najsodobnejšimi 
in najnaprednejšimi matematičnimi modeli, 
s katerimi se lahko prikaže hidromorfološko 
dinamiko reke ter učinke na sosednja 
območja (v nezaželenem primeru 
poplave). Kljub kompleksnosti študijskega 
območja, ki izhaja iz same narave vodotoka 
(nadpovprečni nakloni, kompleksna 
morfologija, številni prehodi čez reko, ostala 

HIDRODINAMIČNA ANALIZA VODOTOKA

Hidromorfološka analiza vodotoka je bila izvedena na osnovi različnih 
meritev pretoka in prereza struge ter s pomočjo novih oblik sistema 
spremljanja. Opravljena je bila za namene modeliranja poplav in 
preučitev prenosa usedlin ter oblikovanja hidromorfološkega modela in 
modela prenosa usedlin.
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V sodelovanju z lokalnimi nosilci interesa so bile preučene 
možne rešitve na področju rabe in vzdrževanja reke 
in njenih bregov. 

V ta namen so bile med majem in julijem 2014 prirejene različne 
delavnice. Podatki, uporabljeni in zbrani v okviru projekta, so bili 
urejeni v GIS-okolju.

VKLJUČEVANJE DELEŽNIKOV  
IN PREDSTAVITEV REZULTATOV

S sodelovanjem z deležniki so bile s pomočjo 
Pokrajine Gorica opredeljene »Smernice za 
pripravo načrta o vzdrževanju Soče«. 
Ta pobuda, ki je umeščena v širši 
komunikacijski načrt programa, je 
namenjena skupni opredelitvi smernic na 
osnovi »preglednega« procesa. Sodelovanje 
in soudeležba nosilcev interesa in lokalnih 
ustanov sta, ob tehnični pripravi smernic, 
eden od osnovnih elementov sestavljanja 
tega tehničnega dokumenta, saj spodbujata:
vključevanje in sodelovanje deležnikov, to pa 
prispeva k lažjemu doseganju ciljev;
povezovanje in mreženje informacij 
med ključnimi deležniki in drugimi 
zainteresiranimi nosilci; razumevanje 
stališč nosilcev interesa in deležnikov do 
storitev za izboljšanje naravnega okolja in 
pripravljenosti plačevanja za take storitve.

Na ta način sta bila dosežena dva osnovna 
cilja: opredelitev najboljše rešitve in 
spodbuditev boljših odnosov med deležniki 
(socialni kapital).

Specifični cilji so bili:
•	 preprosto, jasno in pregledno 

informiranje o projektu CAMIS;
•	 seznanjanje deležnikov o pomenu 

vzdrževanja vodotokov in učinkih, ki jih 
imajo lahko posamezni ukrepi oziroma 
načrti za upravljanje rečnega okolja na 
ravnotežje celotnega območja;

•	 ugotavljanje pričakovanj, skrbi in 
predlogov akterjev, ki se vsakodnevno 
ukvarjajo z reko in skušajo izboljšati 
upravljanje vodotoka;

•	 spodbujanje odnosov med lokalnimi 
akterji in pristojnimi ustanovami;

•	 spodbujanje aktivne soudeležbe 
prebivalcev in organizacij pri procesih 
odločanja, za katere so pristojne lokalne 
uprave, ter obenem spodbuditi oziroma 
utrditi odnose med udeleženci in 
tako povečati »socialni kapital«, ki ga 
tvorijo odnosi in medsebojno zaupanje. 
To bodo tudi izhodišča za nadaljnje 
sodelovanje in skupno reševanje 
lokalnih problematik.

Slika 06

primer merilne mrežice (meSh) 
dvodimenZionalnega hidrodinamičnega 
modela na digitalnem modelU StrUge in 
obrežnega območja Soče. na Sliki je 
prikaZano območje pieriSa dolvodno od 
Sotočja Z reko ter.

Slika 07

morfološka analiZa raZvoja StrUge na oSnovi 
modela S premičnim dnom (obdelava podatkov: 
iproS S.r.l.).

Na območju hidrometrične postaje, ki jo 
je postavila Pokrajina Gorica dolvodno od 
sotočja z Vipavo, je bila za posredno oceno 
pretoka oblikovana preizkusna lestvica (flow 
scale). Opravljene so bile štiri aktivnosti 
neposrednega merjenja pretoka z ADCP, s sa-
mostojnimi meritvami in hidromorfološkim 
modelom, prilagojenim za analizo poplav. 
Za oblikovanje številčnega modela so bile 
izvedene batimetrične meritve prereza 
struge Soče med odsekom, kjer je postavl-
jena merilna postaja, in končnim odsekom 
Vipave. Pretok je bil izmerjen tudi na Vipavi 
gorvodno od sotočja, na Soči v Gorici in v 
nekaterih južnejših točkah.
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Na nadzorni ustanovi za upravljanje rek so bili obdelani vsi 
podatki, ki so bili uporabljeni med izvajanjem dejavnosti, 
in izsledki analiz v okolju GIS. Objavljeni so bili na platformi 
WebGIS. Tako so na voljo vsem, ki si jih bodo želeli ogledati. 
Podatki, ki so razvrščeni v kategorije, se ne morejo 
spreminjati, lahko pa se medsebojno povežejo glede na 
potrebe (opredelitev hidravlično nevarnih območij, iskanje 
tehničnih podatkov o infrastrukturah ali morfoloških 
značilnostih reke ...). Tovrstna platforma naj bi postala 
izhodišče za nadaljnje javne razprave glede upravljanja 
rečnega sistema in ozaveščala prebivalce o nevarnostih 
ter priložnostih, ki izhajajo iz tako raznovrstnega rečnega 
ekosistema.

Slika 08

delavnica v gorici.

Omenjene dejavnosti so bile izvedene v 
treh fazah. Najprej je bil organiziran plenarni 
forum za zagon aktivnosti sodelovanja 
deležnikov, nato vmesni in nazadnje še 
zaključni plenarni forum. Vse forume je vodil 
usposobljen moderator, ki je nastopal kot 
koordinator, motivator in mediator. V okviru 
delavnic so bili udeleženci seznanjeni z 
metodologijo za pripravo smernic. Izhajajoč 
iz lokalnih problematik, primerjalne 
analize evropskih, italijanskih in slovenskih 
predpisov ter predlogov, ki so bili podani 
na delavnicah, je bilo analizirano sedanje 
vzdrževanje vodotokov in opredeljeni 
subjekti, ki so za to pristojni. 

Na ta način so bila izpostavljena 
glavna priporočila in skrb udeležencev, 
osredotočena zlasti na tematike, ki se 
neposredno ne navezujejo na vzdrževanje 
vodotokov, temveč na količinsko ter 
kakovostno upravljanje vodnih virov in 
problematike, ki izhajajo iz italijansko-
slovenskih čezmejnih dogovorov.
Med obravnavo tematike o pristojnostih in 
ključnih vlogah na področju vzdrževanja 
vodotokov je bilo poudarjeno, da veljavna 
italijanska zakonodaja (zlasti deželna - glej 
deželni zakon št. 16/2002) jasno določa 
pristojne ustanove, njihove funkcije, 
razpoložljive instrumente in načine izvajanja 
aktivnosti.
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… oBmočje    
        priložnosTi

piloTne akTivnosTi 
med Tolminom in 
mosTom na soči, 
v dolini Tolminke 
in oB zgornji idrijCi

posoški razvojni CenTer

oBčina idrija · oBčina Tolmin



Slika 01

proStorSke ZaSnove Za Urejanje območja 
med volčanSkih moStom in moStom na Soči So 

bile oSnova Za arhitektUrno UrbaniStično in 
oblikovalSko štUdentSko delavnico na moStU 

na Soči. štUdenti fakUltete Za arhitektUro ter 
akademije Za likovno UmetnoSt in oblikovanje So 
pod vodStvom mentorjev pripravili idejne rešitve 

na iZbranih lokacijah v okolici moSta na Soči.

prosTorske zasnove TUrisTičnih in 
rekreaCijskih UrediTev oB reki soči 
za oBmočje med volčanskim mosTom 
in mosTom na soči

Območje ob reki Soči in njenih pritokih 
ima tudi v občini Tolmin izreden turističen 
in rekreacijski potencial, kar dokazujejo 
že obstoječe točke, ki so priljubljene tako 
med domačini kot med obiskovalci. Najbolj 
prepoznavna cona je Sotočje, območje na 
sotočju Soče in Tolminke, ki je poleg velike 
obiskanosti s strani lokalnih prebivalcev 
tudi svetovno znan prireditveni prostor za 
različne glasbene festivale. Tudi območje 
okrog akumulacijskega jezera na Mostu na 
Soči predstavlja priljubljeno rekreacijsko in 
turistično območje ob umirjenem odseku 
Soče tik pred sotočjem z Idrijco. Celovito 
povezovanje med obema conama, vključno 
do volčanskega mostu in nato prek Bučenice 
in Mengor nazaj do Mosta na Soči, je 
ključnega pomena za razvoj pomembne 
rekreativno-turistične osi. S strani Posoškega 
razvojnega centra in Občine Tolmin je bila 
sprejeta odločitev, da se bo v okviru projekta 
CAMIS pristopilo k izdelavi dokumenta 
prostorskih zasnov za urejanje omenjenega 
območja. Na delavnicah so bili najprej 
preverjeni interesi in pobude različnih 
deležnikov, nato pa se je vse skupaj med 
seboj uskladilo in predloge v neformalnem 
postopku preverjalo s soglasjedajalci. 

Dokument bo osnova za nadaljnje postopke 
pri pripravi izvedbenih dokumentov in 
naložb na območju, del z obravnavo Sotočja 

pa bo Občini Tolmin služil tudi za pripravo 
podrobnega občinskega prostorskega 
načrta. 
Celotno območje je zelo ranljivo, saj v 
zavarovana območja narave spadata tako 
reka kot obrečni prostor. Tu najdemo naravni 
spomenik, naravno vrednoto državnega 
pomena, Naturo 2000, ekološko pomembno 
območje, gozd s posebnim pomenom, 
poplavno območje in kulturne spomenike. 
Tako naravna kot kulturna dediščina sta za 
območje izjemnega pomena, posledično pa 
so vsi posegi v prostor omejeni in zahtevajo 
soglasje ter premišljeno umestitev. Po 
vseh fazah priprave dokumenta je nastala 
širša zasnova prostorskega razvoja z 
določitvijo območij programskih zgostitev, 
s poudarkom na povezovanju kolesarskih in 
pešpoti, umestitvijo vstopnih informacijskih 
točk, umestitvijo kopališč, počivališč in 
vstopno-izstopnih mest za rekreacijsko rabo.
Razvoj turistično-rekreacijskih območij ob 
reki Soči večinoma temelji na reorganizaciji 
in dodajanju vsebin že obstoječim turistično-
rekreacijskim točkam, razvijanje novih pa 
je načeloma vezano na novo vzpostavljene 
kolesarske in pešpoti. V dokumentu so 
predvidene tri nove brvi čez reko Sočo, ki 
bi omogočile krožno povezovanje med 
že znanimi priljubljenimi turističnimi in 
rekreacijskimi točkami. 
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Slika 04

idejna rešitev leSenih 
pomolov Za Splavljanje in 

priveZ čolnov.

Načrtovani sta dve glavni vstopni točki - pri 
obstoječem objektu na Sotočju in na Mostu 
na Soči v sklopu prenove osrednjega trga, ki 
bi obiskovalcem omogočil boljšo navezavo z 
jezerom. 

Kopališča bi urejali po vzoru že obstoječih 
sonaravnih prodnatih kopališč oziroma z 
lesenimi pomoli in urejenimi dostopi do 
vode na območju jezera na Mostu na Soči.
Pri Tolminu se načrtuje opremljanje vstopno-
izstopnega mesta volčanski most, na 

območju jezera pa bi se uredilo več manjših 
mest, namenjenih splavljenju čolnov in 
njihovim privezom.

V prostor so umeščeni tudi kampi, sezonske 
ureditve in prireditveni prostori, posebno 
mesto v dokumentu pa ima preureditev 
centra Mosta na Soči ter ureditev obvodnih 
površin z njihovo neposredno navezavo na 
center mesta.

Slika 02

območje Urejanja na deSnem 
bregU Soče pri modrejcah. 

04

Slika 03

idejna rešitev brvi 
čeZ reko Sočo.

02

03
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razvojni program  doline Tolminke

razvojne prednosTigeografske danosTi

10 km dolga dolina 
severno od Tolmina

izliv v sočo: 157 m. n. m.

višinska razlika: 
približno 530 m

izvir Tolminke: 680–690  m. n. m.

•	 Geografsko zelo razgibano površje 
- ledeniško površje (U dolina, 
balvani, morene, nasipi), kraški relief 
(jame: Pološka jama, jamski sistem 
Migovec)

•	 Prevladujejo gozdovi: 58-% 
gozdnatost (2.002 ha), listnati 
gozdovi (bukev), varovalni gozdovi, 
območje gozda s posebnim 
pomenom – gozdni rezervat 
Grušnica.

•	 Gorsko podnebje z vplivi 
submediteranskega podnebja, 
veliko padavin. 

•	 Neokrnjena narava: 
Triglavski narodni park, 
naravne vrednote, območje 
Nature 2000.

•	 Bogata 
kulturnozgodovinska 
dediščina: cerkev Sv. Duha v 

Javorci, spomeniki, bunkerji, 
deželnoknežji gozdovi …

•	 Redka poselitev

•	 Ekološka vas Čadrg: ekološko 
kmetijstvo (prodaja ekoloških 
pridelkov in izdelkov v lokalnem 
okolju ter po Sloveniji), nastanitvene 
kapacitete, gostinska ponudba.

•	 Planinsko pašništvo: visokogorsko 
pašništvo, štiri aktivne planine:  
Polog, Sleme, Pretovč, Medrje. 

•	 Sir Tolminc: zaščiten slovenski 
proizvod v Evropski uniji: 700-letna 
tradicija predelave mleka v planinski 
sir (izdelan po tehnologiji Tolminca), 
skuta.

•	 Športne in rekreacijske 
dejavnosti: planinarjenje, 
pohodništvo, gorsko kolesarstvo, 
Slovenska geološka pot, Pot miru 
v Posočju, Evropska pešpot E7, 
tematska učna pot z naravnimi, 
zgodovinskimi, kulturnimi in 
kulinaričnimi posebnostmi doline. 

priložnosTi

•	 nasTaniTvene kapaCiTeTe  
(prenočevanje na planinah)

•	 TemaTske delavniCe 
•	 UrediTev dosTopa do planin

•	 Urejen javni prevoz in Urejena 
parkirišča (polog, čadrg)

•	 gps-sisTem vodenja

•	 prodaja lokalnih pridelkov in izdelkov

•	 gosTinska ponUdBa

•	 lovni TUrizem



Shema 01

projektna rešitev predvideva 
Urejanje oSnovne infraStrUktUre 

v podporo USmerjenemU obiSkU 
obiSkovalcev in možnoSti 

iZvajanja rekreacijSkih aktivnoSti 
v dovoljenem obSegU glede na 
vrSto Zavarovanega območja.  

programa. S projektom sta bila predvidena 
ureditev odvoda odpadnih voda in razvod 
vodovoda do novih predvidenih objektov 
(obnova obstoječega gostinskega objekta, 
nov objekt sanitarij, manjši sanitarni 
objekt za potrebe šotorišča). Šotorišče je 
predvideno na urejenih zelenih platojih nad 
koto poplavne vode. 

Velik poudarek je tudi na ureditvi površin za 
zabavo in rekreacijo. Načrtovana so travnato 
igrišče za mali nogomet; prostor za vadbe na 
prostem, igro in počitek; košarkaško igrišče; 
igrišče za odbojko na mivki in otroško igrišče 
z interpretacijsko točko Geoparka Idrija.

idejni projekT 

CelosTna UrediTev oBmočja 
lajšT v krajinskem parkU 
zgornja idrijCa

Območje kopališča Lajšt leži na sotočju 
Idrijce in Belce v osrčju Krajinskega parka 
Zgornja Idrijca. Zaradi svoje umeščenosti v 
neokrnjeno naravo že od nekdaj privablja 
mnoge obiskovalce in je povezan z veseljem, 
sprostitvijo, kopanjem, zabavo, igro … Poleti 
postane priljubljeno kopališče za domačine 
in druge obiskovalce, jeseni v barvah narave 
uživajo tekači, tudi v globokem snegu gazijo 
tod planinci in nabirajo kondicijo za poletne 
visokogorske vzpone. 

Območje Lajšta se kljub potrebam ni nikoli 
celostno urejalo. Izjemnost ambienta in 
naravne danosti namreč narekujejo skrbne 

in premišljene posege v prostor. Izjemna 
naravna krajina predstavlja velik potencial 
za razvoj prilagojenih, naravi prijaznih, 
nemnožičnih in neagresivnih oblik turizma 
ter rekreacije s poudarkom na izobraževanju, 
raziskovanju in opazovanju narave, torej za 
razvoj aktivnosti v naravi, ki ne zahtevajo 
večjih ureditvenih posegov v prostor ter 
nimajo dodatnih negativnih vplivov na 
naravno okolje. 

S strani Občine Idrija je bila naročena 
izdelava idejnega projekta celostne ureditve 
omenjenega območja, ki sloni na sonaravni 
ureditvi in dograditvi že obstoječega 
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razsTava BarviTi 
kamninski sveT oB reki idrijCi

S sredstvi projekta CAMIS je bil poleg 
spoznavanja prodnikov, iskanja in igranja z 
njimi omogočen tudi prikaz uporabnosti in 
estetike prodišča ob Idrijci. V Šelštvi, vhodni 
zgradbi v Antonijev rov, je bila namreč 
od maja do novembra 2014 razstava »O 
barvitem kamninskem svetu ob reki Idrijci«. 
S pomočjo študentov Višje strokovne šole 
ŠC Srečka Kosovela se je ob Idrijci nabralo, 

zbrusilo in spoliralo različne prodnike in 
kamnine. To so bili razni apnenci, dolomiti, 
konglomerati, breče in tufi. Še posebej so 
bile zanimive različne kremenaste kamnine. 
Med njimi so najpogostejši jaspisi, ki so 
zaradi železovih primesi rdeče obarvani, 
lahko pa so tudi rumeni, zeleni ali drugih 
barv. Ti so bili razstavljeni tudi v obliki 
čudovitega okrasa in nakita.

Shema 02

interpretacijSka točka geoparka idrija 
– Stare igre S kamenjem

med igranjem Starih iger obiSkovalci lahko 
preverijo Svoje Znanje, ki So ga nabrali na 

interpretacijSki točki na vStopU na martinovo brv. 
material – prodnike – 

Si mora namreč poiSkati vSak Sam.

idrijCa razkriva kamnine

oTroške igre s prodniki 

Hkrati z obnovo Martinove brvi na 
Lajštu je bila v dostopu na brv izvedena 
interpretacijska točka Geoparka Idrija. 
Točka interpretira bogastva reke Idrijce, 
poimenovano »Idrijca razkriva kamnine«. 
V beton je vdelana bakrena silhueta reke 
Idrijce od izvira v Kramarščici do sotočja z 
Belco. Bakrene vijuge, ki so obiskovalcu v 
pomoč za lažjo predstavo o tem, kako je 
Idrijco videti od daleč, kako razvejana in 
kompleksna je, bodo sčasoma dobile barvo 
reke. Poleg silhuete reke so v beton vgrajene 
kamnine tako, kot jih reka pobira po poti 
in prinaša v dolino. Ob vsaki kamnini je 
datirana starost, ki sega milijone let nazaj, ko 
so kamnine šele nastajale.

Del celostne ureditve območja Lajšt je tudi 
ureditev interpretacijske točke Geoparka 
Idrija – otroške igre na osnovi kamenja, 
prodnikov. V tla vgrajene nepravilne oblike 
različnih avtohtonih kamnitih ploskev 
tvorijo forme poznanih ljudskih iger oziroma 
označujejo prostor za igre človek ne jezi 

se, volkalca, gnilo jajce, kamniti stolpci, 
kamenčkanje, trden most, ristanc, koza ščije. 
Igrala - kamenje - si lahko po lastnem okusu 
izberemo v kristalno čisti strugi ali ob njej in 
se preizkusimo v starih ljudskih igrah ali pa 
se lotimo zlaganja različnih skulptur. 

Slika 05

interpretacijSka točka 
idrijca raZkriva kamnine.
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… sTik z reko
naložBe oB soči in idrijCi

oBčina BoveC · oBčina koBarid

oBčina Tolmin · oBčina idrija

oBčina TUrjak



01

02 03

V občini Idrija so bile v sklopu projekta 
CAMIS obnovljene tradicionalne viseče 
brvi na območju Krajinskega parka 
Zgornja Idrijca. 
Namen obnove je ohranjanje tradicije 
prehodov čez Idrijco, ki so nekoč pomenili 
potreben prehod ob naraslih vodah 
Idrijce s pritoki (nekatere imajo to 
funkcijo še danes), danes pa so viseče brvi 
pomemben del rekreacijske infrastrukture 
Krajinskega parka Zgornja Idrijca. 

Slika 03

v najSlabšem StanjU je bila martinova brv 
v bližini Sotočja idrijce in belce, Zato je 

bila v novembrU 2013 obnovljena. brv ima 
daneS še vedno prvobitno fUnkcijo - je edina 

možnoSt prehoda prebivalcev v primerU naraSle 
vode. martinova brv na lajštU je poleti tUdi 
priljUbljena »plaža« Za številne obiSkovalce 

krajinSkega parka.

Viseče brvi so tradicionalen način 
premoščanja reke, ki je domačinom 
omogočal dostop do bivališč ali obdelovanje 
površin na drugi strani vode. 

Danes marsikatera brv služi tudi drugim 
namenom, vloga v podobi krajine pa je 
ostala. S tem zavedanjem so nevsiljiv objekt, 
ki skupaj z okolico tvori sožitje človeka in 
narave kot prepoznaven element območja. 
V sklopu projekta je bilo obnovljenih deset 
brvi (dve v občini Bovec, ena v kobariški 
občini in sedem v občini Idrija).

Infrastruktura je nujno potreben element, hkrati pa 
lahko predstavlja motnjo v prostoru. 
Vsi naložbeni ukrepi, izvedeni v projektu, 
promovirajo trajnostno rabo rečnega okolja za 
rekreacijske namene.

Slika 01

v trnovem ob Soči je brv na iZbrani lokaciji nekoč 
že Stala, tako da je njena ponovna poStavitev 
odprla že poZnane poti, ki poleg premoščanja 
Soče obiSkovalcem omogočajo nove možnoSti Za 
Sprehode v naravo.

Slika 02

leta 2012 So viSoke vode v trenti povZročile 
precej škode. med drUgim So poškodovale ali 
popolnoma Uničile tUdi nekaj brvi. ena iZmed njih 
je bila v okvirU projekta obnovljena in Sedaj 
poveZUje oba bregova Soče malo po SotočjU Z 
lepenco.
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Slika 07

naložba v prvo vStopno-iZStopno 
meSto kamno v občini tolmin je 

bila Upravičena že prvo SeZono.

Slika 08

pri načrtovanjU Urbane opreme 
je bila Upoštevana občUtljivoSt 

naravnega proStora, ki oblikovno 
in Z Uporabo naravnih materialov 

Stremi k SobivanjU

Opremljanje vstopno-izstopnih mest za 
športno rabo reke Soče je s projektom 
CAMIS dobilo tako oblikovno kot vsebinsko 
celostno podobo. V občinah Bovec, 
Kobarid in Tolmin je bil s preoblačilnicami ter 
klopmi z mizami dvignjen nivo urejenosti in 
privlačnosti, poskrbljeno pa je tudi za bolj 
estetsko podobo sicer motečih elementov, 
kot so na primer kemična stranišča.

07

08

Slika 05 / 06

do marca 2014 So bila končana manjša obnovitvena 
dela na brveh pri pleZalnem vrtcU in petem »žonfU« 
(na Sliki) ter brvi pri divjem jeZerU, 
StadionU in pri vikendih v beli.

Slika 04

decembra 2013 je bila ZakljUčena 
obnova dotrajane viSeče brvi pri 
podroteji.

04 05

06
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V občini Turjak je bilo največ pozornosti 
namenjeno nadgradnji in preureditvi 
Naravnega parka ob Soči. 

Dejavnosti so bile zastavljene tako, da bo 
lahko v prihodnosti na območju parka 
urejena še učna pot in pešpot ter postavljena 
infrastruktura za izobraževalne, rekreacijske 
in športne dejavnosti. Naravni park ob Soči 
se razteza na 121,4 ha površine. Glavni izziv 
pilotnega projekta je bil poudariti pomen 

naravnega parka v nadaljnjih projektih, 
namenjenih izboljšanju in razvoju tega 
območja, ki prebivalcem omogoča kakovostno 
doživljanje prostega časa. 

V sklopu ureditve so bile na novo postavljene 
klopi, koši za smeti, dve informativni tabli 
in lesena ograja, zamenjani pa so bili tudi 
dotrajani deli.

10

11

09

Slika 12

Z namenom večje prepoZnavnoSti projekta 
je bilo prirejeno Srečanje Z oSnovno 
šolo tUrjak. na njem je bilo Učencem 

raZdeljeno informativno gradivo, ki 
Zajema tUdi Slike in opiS projekta v 

preproStejši obliki. 
poleg tega je bila v SodelovanjU Z 

lokalnim kUltUrnim drUštvom “grUppo 
coStUmi tradiZionali biSiachi” oblikovana 

plišaSta pUnčka “pUpa biSiaca”.

Slika 09 / 10 / 11

območje pred in po iZvedbi.
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zakljUčna misel

Programi evropskega teritorialnega sodelovanja omogočajo 
širitev okvirjev razmišljanja in delovanja. Sodelovanje na 
čezmejnem prostoru ni tako samoumevno kot bi človek 
sprva pričakoval, zato projekti pogosto pomagajo premikati 
sicer okorne administrativne ovire. So določene vsebine, kjer 
je to sodelovanje v skupnem interesu, saj z njim bogatimo 
naš vsakdan, hkrati pa skrbimo za usklajeno delovanje in 
zasledovanje podobnih ciljev.

Soča s pritoki tvori geografsko celoto, ki ne povezuje samo 
obeh strani meje, ampak tvori most med gorskim svetom Alp 
in Jadranskim morjem. Obe območji sta opredeljeni tudi kot 
del evropskih makro regij, ki ju tako samozavestno povezuje 
smaragdna barva ene izmed najlepših evropskih rek.

CAMIS je pripeljal do novih spoznanj in izkušenj, ostaja pa izziv 
nadaljnjega vključevanja in sodelovanja, ki ga ambiciozno 
pooseblja tudi Fundacija za Sočo in obeleževanje Dneva Soče. 
Popotnica za nove skupne vsebine ob medsebojnem 
spoštovanju je dobra, pot pa zanimiva in …
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